
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

13 listopada br. pierwsi gdynianie przeszli 
po kładce nad torami w Gdyni Redłowie. 
Wcześniej przy wejściu na kładkę, przy Po-
morskim Parku Naukowo-Technologicznym, 
odbyła się uroczystość przekazania nowej 
inwestycji do użytku.

Kładka dla pieszych i rowerzystów ma 
prawie 140 m długości, 6 m szerokości i waży 
ponad 350 ton. Nowa inwestycja jest przysto-
sowana dla osób niepełnosprawnych. 

Kładka znajduje się nad torami oraz Dro-
gą Gdyńską i łączy obie części miasta na 
wysokości PPNT, a konkretnie al. Zwycię-
stwa z ulicą Łużycką. Inwestycję realizowano 
od 9 stycznia do 30 września bieżącego 
roku. Prace wykonała firma Gotowski Bu-
downictwo Komunikacyjne i Przemysłowe. 

Kładka kosztowała ponad 14 mln zł z 
budżetu miasta. �

Kładka w Redłowie już otwarta!

13 listopada w Hotelu Nadmorskim w 
Gdyni odbyła się uroczysta promocja nowe-
go kwartalnika kulturalnego „Bliza”. Wydawcą 
jest Centrum Kultury w Gdyni a redaktorem 
naczelnym Paweł Huelle. Mecenasem jest 
Miasto Gdynia. 

Nazwa „Bliza” z języka kaszubskiego 
oznacza latarnię morską. Kwartalnik stara 
się łączyć wysoki, ogólnopolski poziom kul-
turalny z ukazywaniem ważnych lokalnych 
- gdyńskich - zdarzeń i osobowości. Jako 
magazyn artystyczny prezentuje zjawiska z 
różnych dziedzin sztuk: plastycznych, mu-
zycznych, teatralnych, filmowych, literatury, 
architektury. Wraz z pierwszym numerem 
zainaugurowana została seria audiobiblio-
teki gdyńskiego kwartalnika artystycznego 
„Bliza”. Celem przedsięwzięcia jest stwo-
rzenie serii audioksiążek - zbiorów utwo-
rów literackich - czytanych przez samych 
autorów. Płyta CD z serii audiobiblioteki 
jest darmowym dodatkiem do numeru. Sie-
dziba wydawcy: Centrum Kultury w Gdyni, 
ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, tel: (058) 
664 73 77, fax: (058) 664 73 77, e-mail 
do redakcji: kwartalnik.bliza@gmail.com. 

Cena: 10 zł. 
Strona internetowa kwartalnika: www.

bliza.net. �

„Bliza” -                        
kwartalnik kulturalny 

Gdyński program „Jak żyć w przyjaźni” 
znalazł się wśród laureatów konkursu „Sa-
morząd równych szans” organizowanego 
przez Fundację Instytut Rozwoju Regional-
nego. Do konkursu zgłoszono 58 projektów, 
które podejmowały inicjatywy na rzecz peł-
nego włączenia osób niepełnosprawnych w 
życie lokalnych społeczności. 

„Jak żyć w przyjaźni?” to konkurs adreso-
wany do nauczycieli II klas gdyńskich szkół 
podstawowych. Z wykorzystaniem książecz-
ki „Dziecięce zasady – Jak żyć w przyjaźni?” 

przygotowują oni scenariusz lekcji, podczas 
której dzieci będą mogły nauczyć się  tole-
rancji i szacunku dla wszelkiej odmienności, 
w tym również – niepełnosprawności.  

Przypominamy, że trwa IV edycja kon-
kursu „Jak żyć w przyjaźni?”. Materiały 
konkursowe: scenariusze lekcji wraz z do-
kumentacją z przeprowadzonych zajęć (np. 
fotografie, film, prace dzieci i inne) należy 
nadsyłać pocztą w zaklejanych kopertach z 
napisem: Konkurs „Jak żyć w przyjaźni?” na 
adres: Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54, 81-382 Gdynia lub złożyć osobiście 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni 
(al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Termin 
składania prac konkursowych upływa 1 
marca 2010 roku. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Referacie ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, Urząd Miasta Gdyni, al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 114 A, 
tel. (058) 668 87 93, e-mail: niepelnospraw-
ni@gdynia.pl. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone do końca maja 2010 roku. �

Jak żyć w przyjaźni? Wie o tym Gdynia!

Do 16 grudnia 2009 Gdyńskie Muzeum 
Motoryzacji (ul. Żwirowa 2c) wydłużyło go-
dziny otwarcia i czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. od 9.00 do 19.00, w soboty 
w godz. od 9.00 do 17.00. 

Muzeum Motoryzacji istnieje od 2007 
roku. Z uwagi na lokalizację poza centrum 
miasta, w Chyloni, wielu mieszkańców 
Trójmiasta nie miało okazji dotychczas 
docenić  wspaniałej kolekcji Witolda Ciąż-
kowskiego. Przekraczając próg hali eks-
pozycyjnej przenosimy się na urokliwą, 
brukowaną uliczkę z lat dwudziestych XX 
wieku. W takiej scenerii podziwiać można 
imponującą kolekcję, odrestaurowanych 
z dbałością o najdrobniejszy szczegół, 

zabytkowych samochodów i motocykli.
W ramach współpracy z Gazetą Wybor-

czą, na stronach „Co jest grane”, przez kolej-
nych 12 piątków, począwszy od 20 listopada, 
prowadzony będzie SMS-owo/kuponowy 
konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Pytania  
związane będą z tematyką motoryzacyjną. 
Co czwartek na stronach „Motoryzacja na 
Pomorzu” ukażą się artykuły poświęco-
ne wybranym eksponatom muzealnym.

Po 16 grudnia muzeum zaprasza od 
poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-
17.00. Ceny biletów: normalny 7 zł, ulgowy 
3 zł. Dodatkowe informacje: www.gdynskie-
muzuem-motoryzacji.pl, tel. (058) 663 87 
40. �

Poznajemy Gdyńskie Muzeum Motoryzacji

Dzień Podchorążego z fajerwerkami

Już w najbliższy poniedziałek, 23 listopa-
da startuje przebudowa układu drogowego 
węzła św. Maksymiliana wraz z budową tu-
nelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 
SKM i PKP w Gdyni.

Prace potrwają do marca 2011 roku. 
Wykonawcą jest konsorcjum firm: Fir-

ma Budowlano - Drogowa MTM SA z 
Gdyni, Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych Intercor sp. z o.o. i Przedsię-
biorstwo Robót Mostowych z Łodzi.

Uwaga! W następnym numerze Ratusza 
zamieścimy szczegółową ilustrowaną infor-
mację dotyczącą tej inwestycji. �

W sobotę 21 listopada 2009 r. audycja 
„Cztery Pory Roku”, nadawana w godz. od 
9.00 do 11.58 przez Program 1 Polskiego 
Radia, będzie transmitowana z Gdyni. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich gdynian do 
Kolibek do Adventure Parku, tam bowiem 
będzie studio, którego gospodarzem będzie 

red. Sława Bienczycka. Będzie to okazja do 
świetnej zabawy w plenerze i spotkania z 
Leszkiem Blanikiem, mistrzem olimpijskim. 
Tych, którzy nie mogą na żywo uczestniczyć 
w audycji, zapraszamy przed odbiorniki ra-
diowe - częstotliwość 95,7! �

Gdynia w Programie 1 Polskiego Radia

Startuje przebudowa węzła św. Maksymiliana

29.11.2009 r. przypada 179. rocznica wy-
buchu Powstania Listopadowego. Tradycyj-
nie ten dzień obchodzony jest w uczelniach 
wojskowych jako Dzień Podchorążego. 
Jednym z elementów obchodów tej rocznicy 
w Gdyni w dniu 26.11 o godz. 16.30 będzie 

uroczysty capstrzyk połączony z przemar-
szem na trasie Urząd Miasta - ul. Święto-
jańska - Skwer Kościuszki i zakończony tam 
apelem. Uroczystość uświetni o godz. 18.15 
pokaz sztucznych ogni i koncert orkiestry 
MW. Więcej na: www.gdynia.pl                 �
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Odbiorcy świadczeń rodzinnych i fun-
duszu alimentacyjnego, którzy mają konta  
Banku BPH nie otrzymają świadczeń, jeżeli 
nie zmienią numeru rachunków do 29 listo-
pada 2009 roku.

W „Gazecie Prawnej” z 10 listopada br. 
ukazał się artykuł, według którego numery 
rachunków, niedawno przejętego przez 
Bank Pekao Banku BPH, przestaną działać 
z dniem 29 listopada 2009 roku. Świadczenia 
wpływające na stare konta nie zostaną za-
księgowane i wrócą do nadawcy. Informacja, 
dlaczego środki nie dotarły na konto odbiorcy 
może dotrzeć nawet po dwóch tygodniach.

Może upłynąć jeszcze więcej czasu zanim 
środki znajdą się na nowym rachunku.

Wydział Spraw Społecznych apeluje 
więc o jak najszybsze dostarczenie no-
wych numerów rachunków, żeby uniknąć 
niepotrzebnych kłopotów. Przypominamy, 
że Interesantów przyjmujemy codziennie w 
godz. 8.30 – 15.30 stanowisko Nr 1 w Sali 

Obsługi Mieszkańców.
***

Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Gdyni informuje, że od 1.11.2009 
r. warunkiem otrzymania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. 
becikowe) jest złożenie wypełnionego 
wniosku, kserokopii aktu urodzenia dziecka,  
dowodów osobistych obojga rodziców oraz 
zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką 
lekarza, najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu (co najmniej jedna wizyta w każdym 
trymestrze ciąży). 

Wymóg ten dotyczy wszystkich osób, któ-
re składają wnioski o wypłatę świadczenia po 
1.11.2009 r., niezależnie od dnia urodzenia 
dziecka. Zaświadczenie od lekarza należy 
również dołączyć do wniosku o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka.

Lekarz  ma obowiązek wystawić zaświad-
czenie bezpłatnie! �

Stowarzyszenie „Ruch dla Gdyni” zapra-
sza do udziału w konkursie „Wygraj weekend 
w Gdyni”.  Konkurs adresowany jest do 
wszystkich, którzy kochają Gdynię, ale w niej 
nie mieszkają. Także do dawnych gdynian. 
Wystarczy odpowiedzieć na 6 prostych pytań 
związanych z miastem.

W konkursie może wziąć udział każdy kto 
nie jest zameldowany w Gdyni i mieszka w 
odległości powyżej trzydziestu kilometrów 
od tego miasta.

Na zwycięzcę konkursu czeka bezpłatny 
weekendowy pobyt (wraz z osobą towarzy-
szącą)  w gdyńskim Hotelu Hotton w okresie 
od 15.01 do 30.04.2010 r. 

Konkurs trwa do 31.12.2009 r. Zgłoszenia 
w formie elektronicznej (plik w formacie MS 
WORD z zaznaczonymi odpowiedziami) 
należy wysłać na adres mailowy ruchdlagdy-
ni@wp.pl lub pocztą w formie papierowej na 
adres: Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni

ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia
lub faksem na numer: (058) 620 62 86.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 

na stronie internetowej stowarzyszenia w 
dniu 13.01.2010 r.

Pytania konkursowe oraz regulamin 
konkursu można pobrać na stronie inter-
netowej: 

http://www.ruchdlagdyni.pl/. �

Konkurs „Wygraj weekend w Gdyni”

W środę 25.11.2009 r. o godz. 12.00 w 
sali 105 rozpocznie się XXXVII Sesja rady 
Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad prze-
widuje dyskusje nad projektami uchwał:

- zmiany Uchwały nr XXXIV/832/05 z 
28 września 2005 r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu oraz rodzajów i szcze-
gółowości materiałów towarzyszących pro-
jektowi budżetu,

- określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,

- zwolnień z podatków i opłat lokalnych,
- określenia stawek podatku od środków 

transportowych,
- określenia zasad ustalania i poboru 

opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a 
także jej wysokości,

- wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa, złożonego przez Annę Kuletę, do-
tyczącego uchwały nr XVII/400/08 Rady 
Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni,

- wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa, złożonego przez Grzegorza Ślusar-
czyka, dotyczącego uchwały nr XVII/400/08 
Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gdyni,

- wezwania do usunięcia naruszenia pra-
wa, złożonego przez Ryszarda Pietrzykow-
skiego, dotyczącego uchwały nr XXX/668/09 
Rady Miasta Gdyni z 25 marca 2009 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, 
rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i 
Dembińskiego,

- zmiany Uchwały Nr XXXII/723/09 Rady 
Miasta Gdyni z 27 maja 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako 
członka Stowarzyszenia Miast Autostrady 
Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, do pro-
jektu pn. „South-North Axis” (SoNorA) w 
ramach programu INTERREG IV B Europa 
Środkowa,

- powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni 
kadencji 2010-2013,

- wyrażenie zgody na sprzedaż nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego w formie 
przetargu ustnego ograniczonego do właści-
cieli i użytkowników wieczystych nierucho-
mości sąsiednich (dz. nr 997/17),

- wyrażenie zgody na sprzedaż nieza-

budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego w formie 
przetargu ustnego ograniczonego do właści-
cieli i użytkowników wieczystych nierucho-
mości sąsiednich (dz. nr 996/17),

- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Balladyny w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i użytkowników 
nieruchomości sąsiednich,

- wyrażenia zgody na zamianę nierucho-
mości stanowiących własność Gminy miasta 
Gdyni, położonych przy ul. Arendta Dickma-
na na nieruchomość stanowiącą własność 
osoby fizycznej,

- przejęcia na własność Gminy pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Gdyni,

- zmiana nazwy Technikum Odzieżowego 
w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. 
Morska 75,

- zmiana adresu Zespołu Szkół Usługo-
wych w Gdyni, ul. Morska 77,

- wysokości i zasad ustalania opłat za 
pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka” 
w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23. �

W środę sesja

Wydział Spraw Społecznych informuje

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza 
na wykład pt: „Puchacz ma przećwierkane” 
- czyli czy zbiorowa obrona to skuteczna stra-
tegia walki drobnych stworzeń z dużym dra-
pieżnikiem. Wykład inauguruje cykl spotkań 
w Centrum Nauki EXPERYMENT dla trochę 
starszych Odkrywców. Zapraszamy młodzież 
licealną oraz osoby dorosłe.  Nie jest potrzeb-
ne wykształcenie biologiczne, wystarczy aby 
słuchacze posiadali ciekawość świata oraz 
zagadnień przyrodniczych. 

Tematem wykładu „Puchacz ma prze-
ćwierkane” są wybrane zachowania zwierząt 
z różnych grup - ptaków, ssaków i ryb - wśród 
których naukowcy obserwowali strategię 
antydrapieżniczą. Przedstawione zostaną  
najciekawsze doniesienia naukowe i hipo-
tezy. Wykład poprowadzi pani Marzenna 
Nowakowska, biolog i wiceprezes Polskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych 
Naukowi.pl. „Wykład dla odprężenia” odbę-
dzie się 21 listopada 2009 r. w godz. 12.00 
– 12.45. Rezerwacja miejsc pod numerem 
telefonu (058) 735 11 37. Udział w wykładzie 
w ramach biletu wstępu do Centrum Nauki 
EXPERYMENT. 

Centrum Nauki EXPERYMENT czynne 
jest od wtorku do niedzieli (oprócz ponie-
działków) w godzinach 10.00 - 16.00. W 
środy EXPERYMENT czynny w godzinach 
10.00-20.00. Rezerwacja dla grup powyżej 
10 osób, tel. (058) 735 11 37, www.expery-
ment.gdynia.pl. 

Centrum Nauki EXPERYMENT, Pomorski 
Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycię-
stwa 96/98, Gdynia - Redłowo (teren byłej 
zajezdni). Bilet ulgowy 2 zł, bilet normalny 4 
zł.  �

W EXPERYMENCIE

I Akademickie LO im. Zasłużonych Lu-
dzi Morza w Gdyni wraz z Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdańsku w dniach 20 
– 27 listopada 2009 r. w godz. 9.00 - 15.00 
organizuje otwartą wystawę informacyjno-
edukacyjną „Grzyby”.  Miejsce prezentacji I 
ALO, ul. Folwarczna 2, Gdynia. 

Wstęp wolny. Szkoła zaprasza młodzież 
szkolną  z opiekunami. �

Grzyby w I ALO
27 listopada w godz. 9.00 - 14.00 Aka-

demia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 
67 w Gdyni zaprasza na „Dzień otwartej 
uczelni”.

Będzie można m.in.: stanąć za sterami 
okrętu, spojrzeć w gwiazdy, dowiedzieć się 
na czym polegają okrętowe strzelania altyle-
ryjskie, spróbować swoich sił na strzelnicy. 

Wszystkim, którzy odwiedzą Akademię 
Marynarki Wojennej udostępnione zostaną 
specjalistyczne gabinety dydaktyczne, w tym 
przede wszystkim nowoczesne symulatory. 

Strona interentowa Akademii Marynarki 
Wojennej: 

http://www.amw.gdynia.pl/ �

Dzień Otwarty Akademii Marynarki Wojennej
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Wzorem lat ubiegłych podczas Hospi-
cyjnych Dni Listopadowych wolontariusze  
Gdyńskiego Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 
kwestowali na rzecz nieuleczalnie chorych 
na  gdyńskich cmentarzach komunalnych.

Gdynianie z wielką życzliwością i zro-
zumieniem wrzucali swoje datki do puszek 
hospicyjnych.

Zebrano łącznie kwotę 60 421,79 zł. 

W kwestach wzięło udział około 253  
wolontariuszy, w tym przedstawiciele władz 
miasta, dziennikarze, artyści, biznesmeni, 
sportowcy oraz jak zawsze niezawodna 
gdyńska młodzież. Wśród kwestującej mło-
dzieży najliczniejszą grupę stanowili  ucznio-
wie z Gimnazjum i  Liceum Ogólnokształcą-
cego Jezuitów,  Zespołu Szkół Katolickich im. 
Jana Pawła II, V LO, Gimnazjum nr 1 i Gim-

nazjum nr 11. Stowarzyszenie Hospicjum im. 
Św. Wawrzyńca w Gdyni  składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim ofiarodawcom i 
wolontariuszom  za wrażliwość i otwarcie  na 
drugiego człowieka i jego potrzeby. 

Wierzymy, że udział w tych kwestach  
sprawił Państwu wiele radości płynącej z 
udzielania bezinteresownej pomocy nieule-
czalnie chorym. �

24 listopada Klub Marynarki Wojennej 
i Centrum Kultury w Gdyni zapraszają na  
ósmy wieczór z cyklu Spotkania ze Sztuką pt. 
„Droga malarstwa do nowoczesności: od Goi 
do Maneta”- odcinek 1. Prelekcja odbędzie 
się w sali 213 Klubu (ul. Zawiszy Czarnego 
1). o godzinie 17.30. 

Wstęp wolny.
Władysław Pitala opowie o nurtach 

sztuki wywodzących się z końca XVIII i XIX 
wieku: romantyzmie, realizmie i początkach 
impresjonizmu. Słuchacze zapoznają się 
z twórczością artystów takich jak: Goya, 

Fuseli, Blake, Friedrich, Gericault, Turner, 
Constable, Corot, Daumier, Millet, Delacroix, 
Manet, Courbet. 

Władysław Pitala - artysta plastyk, czło-
nek Związku Polskich Artystów Plastyków 
i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, 
pasjonat sztuki o zamiłowaniach filozoficz-
nych. Za swoją twórczość był wyróżniany i 
nagradzany na krajowych i międzynarodo-
wych przeglądach sztuki. Obecnie, do 30 
listopada, można zobaczyć prace artysty 
na wystawie pt. „Morskie inspiracje” w Małej 
Galerii Klubu MW. �

Hospicyjne Dni Listopadowe - hojnie i serdecznie

Spotkanie ze Sztuką

- Jakie objawy i zachowania mogą być 
sygnałami ostrzegawczymi, że mamy do 
czynienie z uzależnieniem od alkoholu 
lub narkotyków?

Bywa, że we wstępnej fazie  uzależnienia 
objawy są prawie niedostrzegalne, ale w 
miarę rozwoju uzależnienia pojawiają się 
zmiany w zachowaniu, wyglądzie. Oczywi-
ście pojawiają się również zmiany fizjologicz-
ne lecz są one często trudno rozpoznawalne. 
Ważniejsze i łatwiejsze do zaobserwowania 
będą zmiany w zachowaniu dziecka lub 
bliskiej osoby dorosłej. Sygnałami ostrze-
gawczymi mogą być: nadmierna senność 
lub bezsenność, nasilające się zachowania 
agresywne, złość nieadekwatna do sytu-
acji, coraz gorsze oceny w szkole i wagary, 
zamykanie się w swoim pokoju, zawężenie 
zainteresowań, późne powroty do domu, 
dziwaczna mimika, nadmierna wesołość, 
problemy z utrzymaniem domowych obo-
wiązków, nadpobudliwość lub nadmierny 
spokój, nieuzasadnione zmiany nastroju, 
tajemnicze, krótkie telefony, nagłe wyjścia w 
różnych porach dnia i nocy, pojawienie się 
w domu różnych przedmiotów, ubrań, pla-

katów z motywem narkotyków (np. z liściem 
marihuany), ciągły kaszel, zaczerwienione 
spojówki, nadmierny apetyt lub całkowity 
brak apetytu, kłamstwa, posiadanie więk-
szej ilości pieniędzy, chociaż nie pracuje, 
kradzieże domowe, zmiany w wyglądzie, 
porzucenie lub utrata pracy. Oczywiście je-
den objaw , a nawet kilka nie musi świadczyć 
o używaniu czy uzależnieniu ale na pewno 
świadczy o problemach, którymi warto się 
zainteresować.

- Na czym polega terapia w Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień?

Podstawowym działaniem terapeuty w 
ośrodku terapii jest motywowanie pacjenta 
do leczenia lub wzmocnienie tej motywacji. 
Poprzez dostarczenie pacjentowi wiedzy o 
mechanizmach uzależnienia staramy się, 
aby sam uznał, że ma problem, bo tylko wte-
dy będzie miał prawdziwą gotowość do wpro-
wadzania zmian w swoim życiu. Gdy pacjent 
ma już stabilną abstynencję ma możliwość 
uczestniczenia w bardziej zaawansowanej 
formie terapii, która umożliwia rozwój osobi-
sty i dociera w pewnym sensie do przyczyn 
uzależnienia. Uzależnienie jest bowiem ob-

jawem różnych trudności psychologicznych, 
z jakimi pacjent się borykał zanim sięgnął po 
alkohol lub narkotyki (niska samoocena, de-
presja, brak umiejętności społecznych itp.). 
Ponadto pacjenci ośrodka mają możliwość 
uczestnictwa w różnych treningach umiejęt-
ności np. Trening Asertywnych Zachowań 
Abstynenckich lub trening interpersonalny. 
Wszystko to służy nabyciu umiejętności, 
które służą trzeźwemu życiu.

- Kto trafia do Ośrodka Profilaktyki i 
Terapii Uzależnień?

Z oferty OPiTU mogą skorzystać osoby 
uzależnione i nadużywające alkoholu, ich 
bliscy dla których ośrodek ma specjalną 
ofertę – doradztwo i terapię zarówno gru-
pową, jak i indywidualną. Z pomocy mogą 
również korzystać osoby, które doświadczyły 
przemocy ze strony osób uzależnionych 
oraz dorośli, którzy doświadczyli traumy 
bycia dzieckiem alkoholików. Mitem jest to, 
że z terapii w ośrodku korzystają wyłącznie 
osoby z tzw. marginesu społecznego. Nasi 
pacjenci reprezentują przeróżne środowiska 
społeczne, ponieważ uzależnienie to najbar-
dziej demokratyczna choroba świata.  CDN

Trzeźwo myśląc
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Reja 2a na łamach „Ratusza” przekazywać będzie Państwu informacje 

dotyczące problemu uzależnień i terapii. Dziś część pierwsza cyklu.
Osoby,  które zechcą dowiedzieć się więcej, mogą kontaktować się z pracownikami ośrodka pod nr tel.: (058) 621 61 35, faks: (058) 

621 61 35, e-mail: opitu@polbox.com

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza 
na cykl jesiennych spotkań autorskich w 
Domku Żeromskiego. 

Gościem kolejnego już wieczoru lite-
rackiego będzie Katarzyna Fryc, autorka 
„Filmowego spacerownika po Trójmieście”. 
Opowie nam o orłowskich plenerach w filmie 
i spacerach filmowych po Gdyni. Także i pod-
czas tego wieczoru można będzie uzyskać 
dedykację od autorki w książce.

Spotkanie w czwartek 26 listopada godz. 
18.00 w Domku Żeromskiego, wejście od ul. 
Zacisznej. Wstęp wolny. �

W Domku Żeromskiego

Od kilku tygodni  tematem, który regu-
larnie pojawia się w mediach jest sytuacja 
kotów, żyjących wolno na terenach Stoczni 
Gdynia. Martwią  się o nie prawdziwi miłośni-
cy tych zwierząt, choć czasem ponad miarę, 
bo sytuacja jest pod kontrolą i w rękach ludzi 
serdecznych i, co ważne, kompetentnych. 
Stoczniowymi kotami zajmują się aktualnie 
zarówno zatrudnieni tam nadal pracownicy, 
jak i wolontariusze Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami - oddział Gdynia oraz grupa 
miłośników kotów z Pomorskiego Kociego 
Domu Tymczasowego, wspomaganych 
przez OTOZ Animals (stowarzyszenia na 
co dzień prowadzącego w imieniu Miasta 
schronisko dla bezdomnych Zwierząt Ciap-
kowo w Redłowie).

Organizacje te od kilku tygodni są w 
ścisłym kontakcie z zarządcami Stoczni. Od-
były się spotkania koordynacyjne, w których 

uczestniczył także przedstawiciel Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. 
Zarządca Stoczni wystawił niezbędne prze-
pustki oddelegowanym osobom.

Organizacje podjęły się zadania w ra-
mach własnych możliwości - organizacyj-
nych, technicznych i finansowych. Każdy 
zainteresowany może finansowo wspomóc 
działaność tych organizacji. 

Miasto zleciło trzem lecznicom opiekę 
weterynaryjną nad stoczniowymi kotami. 
Ich zadaniem oprócz pomocy w przypadku 
chorób, będzie również sterylizacja kotek i 
kastracja kocurów, w celu ograniczenia ich 
populacji, a co za tym idzie - problemów.  

Poniżej - konta organizacji udostęp-
nione do wpłat na koty stoczniowe oraz 
kontakty do tych organizacji.

-  Pomorski Koci Dom Tymczasowy
Informacji udziela: Maja Klonowska, tel. 

0 502 823 663. Nr konta, na które można 
wpłacać pieniądze: Fundacja Międzynaro-
dowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, ul. 
Kopernika 6/8,  00-367 Warszawa 

81 1370 1109 0000 1706 4838 7309 
z dopiskiem „PKDT – koty stoczniowe”
bank DNB NORD Polska S.A. I O/War-

szawa. SWIFT potrzebny dla przelewów 
zagranicznych: MHBFPLPW

-  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Informacji udziela: Anna Fischer, tel. 0 

501 187 273. Biuro TOnZ O/Gdynia przy 
ul. Portowej 7 przyjmuje karmę w środy 
od godz. 11.00 do 14.00. Wpłaty można 
realizować na konto: 04 1020 1853 0000 
9902 0070 0757, z dopiskiem: „Dla kotów 
stoczniowych w Gdyni”.

- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt OTOZ Animals. Informacji udziela: 
Ewa Gebert, tel. 0 513 177 173. �

W sprawie stoczniowych kotów 
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek 
w godzinach 18.00 - 19.00. W listopadzie 
dyżury będą pełnić: 23.11 - Marcin Lima-
nin, 30.11 - Jerzy Mikłaszewski. Z radnymi 
dyżurować będą funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10, ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 25.11 - Karol Kozak. Dyżur Radnej 
Miasta Gdyni - Ewy Krym - w ostatni piątek 
miesiąca od godz. 11.30 do 12.30 w sali nr 
43 Szkoły Podstawowej nr 40 w Chyloni ul. 
Rozewska 33.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do 

siedziby Rady, ul. Lniana 19 tel. (058) 664 
35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy 
czwartek w godz: 17.00 - 18.00. W pierwszy 
czwartek miesiąca w godz.17.00 - 19.00 
dyżuruje Przewodnicząca Rady Jadwiga 
Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/. Po-
nadto w biurze rady dyżurują radni miasta: 
Paweł Stolarczyk w każdą pierwszą środę 
miesiąca w godz.17.30 - 18.30 oraz Marcin 
Horała w każdy drugi czwartek miesiąca w 
godz.17.00 - 18.00. Szczegóły na stronie 
internetowej: www.gdynia-cisowa.info

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

zaprasza mieszkańców do biura Rady w 
Szkole Podstawowej nr 48, przy ul. Jowisza 
60 (tel. 058 621 40 29) w każdy wtorek, środę 
i czwartek w godz.15.30 - 20.00. W każdą 1 
i 2 środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 
dyżur pełni Andrzej Kieszek - radny miasta. 
Radni dzielnicy dyżurują w każdą środę 
od godz. 17.00 do 18.00. Zapraszamy do 
kontaktu e-mailowego: rada.chwarzno@
gdynia.pl

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że 

biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czyn-
ne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz 
czw. w godz. 9.30 - 12.00. 

Strona: http://stronarady.dabrowka.net. 
***

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza 
mieszkańców na dyżury radnych w środę w 
godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Wito-
mińskiej 8: 25.11 - Kazimierz Jarysz. 

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 
radni pełnią dyżury w każdy czwartek w 
godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 
26.11 - Ewa Kusio. W każdy 2 czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurach radnych w biurze 
Rady, które mieści się przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 18, w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godz.17.00-18.00 dyżuruje 
przewodniczący Rady M. Bodziński i przed-
stawiciele Straży Miejskiej. Radni dyżurują w 
godz.17.00-18.00 w każdy poniedziałek.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV 
LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 - 
18.00: 26.11 - Rafał Rychel, 3.12 - Ireneusz 
Drapaluk, 10.12 - Magdalena Truskowska, 
17.12 - Beata Wójcik. W każdy pierwszy 
wtorek m-ca w godz.15.30- 16.30 dyżur 
pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. 
Ponadto w każdy trzeci czwartek m-ca w 
godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjona-

riusze Straży Miejskiej.
***

Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 
dyżury radnych odbywają się w pierwszy 
wtorek każdego miesiąca, w siedzibie biura 
Rady Dzielnicy, które mieści się w Centrum 
Kultury przy ul. Łowickiej 51. 

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-

kańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, 
tel. (058) 665 50 00, e-mail: rada.obluze@
gdynia.pl, na dyżury radnych w każdy ponie-
działek w godz.18.00 - 19.00. Harmonogram 
dyżurów radnych dzielnicy w miesiącu listo-
padzie br.: 23.11 - wiceprzewodniczący Za-
rządu Dzielnicy Daniel Prieba, 30.11- Anna 
Czeran. Informujemy również, że w każdy 
poniedziałek w godz.18.00 - 19.00 dyżurują 
funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia 
Oksywie i Straży Miejskiej. 

***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Go-

debskiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest 
w: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 13.00 
- 18.00, środa 8.00 - 12.00. Dyżury radnych 
dzielnicy w każdy wtorek w godzinach 
17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty 
Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 
17.00 - 18.00.

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej 
Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we 
wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w 
godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. 
Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl

W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 
- 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury 26.11 
- Bożena Goszczyńska. Przewodnicząca 
- mgr Jolanta Roszczynialska pełni dyżur 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 
13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewod-
nicząca - Ewa Zienowicz w każdą czwartą 
środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30 w 
Przychodni Orłowo, a Wiceprzewodniczą-
cy - Krzesław Kowalski w każdy trzeci 
czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
w biurze Rady. Ponadto można umówić 
się na spotkanie w innym terminie za po-
średnictwem biura Rady. W każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
udzielane są społecznie przez mgr Doriana 
Masłowskiego informacje i opinie prawne, a 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się w 
Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Stey-
era 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 
14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00 
oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. I tak 
25.11 - Antoni Sterniczuk, 9.12 - Krystyn 
Barlikowski, 16.12. - Joanna Olszańska. 
W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur 
pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na 
dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. 
Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 
56 21. I tak: 25.11 - Ewa Nowrocka, 2.12-  
- Zofia Rybakowska - Pohl, 9.12 - Jan 
Specht, 16.12 - Iwona Broda.

W I środę m-ca w godz. 17.00 -18.00 
dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Guraz-
da i Marcin Horała, w II środę m-ca radny 
Paweł Stolarczyk oraz funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 przy 
ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w ponie-
działki: 15.00 - 19.00, środy: 10.00 - 15.00 i 
czwartki: 13.00 - 18.00, adres e-mail: rada.

redlowo@gdynia.pl, www.gdynia-redlowo.
info. Zarząd Dzielnicy dyżuruje w poniedział-
ki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek - J. 
Leszczyński, II poniedziałek - W. Nadolska, 
III poniedziałek - A. Kowalczyk. Radni peł-
nią dyżury we czwartki w godz. 17.00 - 18.00. 
Komisja Społeczna. W Biurze Rady dyżurują 
również dzielnicowi: z komisariatu Policji 
Wzg. Św. Maksym. - 3 poniedz. miesiąca 
17.00 - 18.00, ze Straży Miejskiej w pierwszą 
środę miesiąca 11.00 - 13.00.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, 

że dyżury radnych dzielnicy odbywają się 
w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 
w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w 
SP nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy 
pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy 
na dyżury strażników miejskich. W każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny 
miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w 
poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, 
czwartek w godz.15.00 - 19.00, piątek w 
godz. 15.00-18.00. W najbliższym czasie 
dyżury pełnią: 26.11 - Adam Borodo, 3.12 
- Elżbieta Raczyńska, 10.12 - Urszula 
Pronobis, 17.12 - Adam Borodo, 7.12 w 
godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień.3.12 
w godz. 17.00 - 18.00 - strażnicy miejscy.
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do 
odwiedzenia strony internetowej rady: www.
srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontakto-
wanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.
srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, 

że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze 
rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. 
Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca 
w godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03:  
25.11. - Lucyna Winiecka. W drugą środę 
miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur 
pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W 
ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny 
Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze 
rady w godz. 17.00-18.00. Ponadto w ostat-
nią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w 
biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczów-

ka informuje, że przewodniczący Henryk 
Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w 
drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 
- 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta 
Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie 
Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 
17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jaż-
dżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę 
miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny 
Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w 
każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 
17.00 - 18.00.

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury rad-
nych odbywają się w każdy wtorek w godz. 
17.00 - 18.00. 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca dy-
żur w radzie pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. Funkcjonuje 
także forum dyskusyjne pod adresem www.
witomino.phorum.pl.

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

informuje, że Przewodniczący Zarządu Je-
rzy Dolata dyżuruje w środę w godz. 16.00 
- 17.00. Wiceprzewodnicząca Kazimiera 
Zaremba we wtorek w godz. 16.00 - 17.00. 
Rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. 

Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia, ul. 
Legionów 67 tel. (058) 620 87 69 czynne jest 
we wtorek, środę w godz. 11.00 - 18.00. �

Rady Dzielnic informują
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Kółko Dzieciaste zaprasza na przedsta-
wienia teatralne:

- Sobota, 21.11.2009 godz. 13.00 Kółko 
„Opowieść o dobrym sercu” Cafe Coco 
Gdynia Fikakowo, ul. Lipowa 15. Jest to 
wzruszająca opowieść o strachu na wróble 
i jego przyjacielu, młodym bocianie o imieniu 
Kuba, która uwrażliwia na krzywdę. 

Bilet 10 zł.
- Sobota, 21 listopada, godz. 17.00 „By-

czek Fernando” Parafia OO. Franciszkanów 
w Dolnym Kościele, Gdynia ul. Ujejskiego 
40. Kminek i Koperek zapraszają wszystkie 
dzieci w podróż do gorącej Hiszpanii. Tam 
czeka na nich Byczek Fernando. 

Bilet: 10 zł.
- Niedziela, 22 listopada, godz. 13.30 

„Byczek Fernando”, Parafia Wspomoże-
nia Wiernych sala Oratorium, Rumia, ul. 
Dąbrowskiego 26. Bilet: 10 zł.

- Niedziela, 22 listopada, godz. 16.00 
„Mucha Kłamczucha i Misiu Krzysiu” 
Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51. To 
spektakl teatralny z dużą ilością tanecznej 
pantomimy, z konkursami zabawą i tańcem 
oraz udziałem dzieci w przedstawieniu. 

Bilet: 10 zł.
Informacje: Lucyna Labudda tel.: 0 504 

038 470, kolodzieciaste@home.pl, l.labud-
da@gmail.com. �

Przedstawienia Kółka Dzieciastego

Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa 
Akademii Morskiej w Gdyni zaprasza na II 
Studenckie Spotkanie z Podróżnikami.

Goście zabiorą uczestników spotkania 
m.in. w podróż do Rzymu, Budapesztu, a 
nawet Syrii i Jordanii. Zwiedzimy Australię 
i Nową Zelandię oraz przeniesiemy się na 
gorącą Jamajkę. Będą Państwo świadkami 
przygód, jakie przeżyła studentka AM na 
Darze Młodzieży.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada, w 
czwartek w Klubie Studenckim Bukszpryt 
ul. Morska 81-87. 

Więcej informacji:  www.nktih.am.gdynia.
pl. Wstęp wolny!

Program imprezy:

- godz. 14.30-15.00 - Paweł Bekisz, 
Wiesław Mielewczyk - rowerem dookoła 
Polski

- godz. 15.00-15.20 - Katarzyna Bondar, 
Luiza Grzonka – Rzym, Praga Eurotrip 
2009

- godz. 15.20-15.40 - Luiza Grzonka 
- Amsterdam, Santander

- godz. 15.40-16.20 - Paweł Kubowicz 
- rowerem Polska-Irak

- godz. 16.20-16.40 - Marta Antonina Ło-
bocka - Pasjonaci Gubiący Szlaki p. Łaziki

- godz. 16.40-17.20 - Kamil Sumiński 
- Szkocja

- godz. 18.00-18.40 - Beata Jakuszew-
ska - Afryka i Nomadowie

- godz. 18.40-19.20 - Beata i Tomek Ko-
chanowscy - Australia i Nowa Zelandia

- godz. 19.20-20.00 - Rafał Król- Gren-
landia

- godz. 20.00-20.40 - Krystian Klonecki, 
Jacek Połom - Zakopane-Budapeszt 2008,  
Szwajcaria 2009 na rowerach

- godz. 21.00 - Karaoke
Organizatorzy: Członkowie NKTiH, Na-

ukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa, Akade-
mia Morska w Gdyni.

Klub Studencki BUKSZPRYT mieści się 
w budynku Akademii Morskiej w Gdyni, od 
ul. Morskiej po lewej stronie (wejście nieda-
leko bankomatu PKO BP) lub bezpośrednio 
głównym wejściem Akademii Morskiej. �

II Studenckie Spotkanie z Podróżnikami

Bohema Jazz Club, ul. Waszyngtona 21 
zaprasza:

- w piątek 20.11.2009 r. o godz. 19.00 
odbędzie się wręczenie nagród w „VIII Gdyń-
skim Przeglądzie - Połowy Poetyckie 2009”. 
Jest to ogólnopolski konkurs poetycki orga-
nizowany przez Centrum Kultury w Gdyni i 
Przystań Poetycką „Strych”. 

Rozdane zostaną także nagrody i wy-
różnienia VIII Konkursu Jednego Wiersza 
„Połowy Poetyckie 2009”, który zaistnieje 

dzień wcześniej w Cafe „Strych”. W progra-
mie również koncert „Ballady morderców” w 
reżyserii Dariusza Siastacza. Galę popro-
wadzi Krzysztof Dąbrowski. 

- we wtorek 24.11.2009 r. o godz. 20.00 
wystapi Vasti Jackson Blues Band: Va-
sti Jackson - guit., Felton Crew - bass, 
Krzysztof Zawadzki- drums.

Bilety 40 zł w przedsprzedaży, 50 zł w 
dniu koncertu, student 50% zniżki dostępne 
w klubie oraz na www.ticketonline.pl �

Bohema Jazz Club zaprasza 

25 listopada (środa) o godz.16.00 Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 14 zaprasza 
dzieci i ich rodziców na zajęcia w oparciu o 
książkę „Szmatki z tęczowej szufladki”. Za-
jęcia poprowadzi autorka i ilustratorka Agata 
Półtorak, która będzie uczyła  masażyków i 
zabaw paluszkowych zawartych w książce.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane 
są wcześniej telefonicznie lub osobiście. 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14, 
Karwiny, ul. Brzechwy 3/5, tel. (058) 629 16 
25. �

Dla dzieci i rodziców

Zarząd Miejskiego Klubu HDK w Gdyni, 
Krwiodawczyni Roku 2008 Gdyni Iwona 
Kondracka oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
organizują 27.11.br. /piątek/ w godz. 9.00 
- 13.00 ambulansowy pobór krwi pod ha-
słem „Pracownicy Magistratu krew oddają 
- gdynian również zapraszają”.

Chętnych do oddania krwi serdecznie za-
praszamy na parking przed Urzędem Miasta 
Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52-54. �

Pobór krwi

Miejska Biblioteka Publiczna                                 
Lechowi Bądkowskiemu

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie 
zaprasza 25 listopada o godz. 18.00 do 
Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 
na promocję dwóch książek związanych z 
postacią wybitnego Pomorzanina Lecha 
Bądkowskiego, która odbędzie się w Filii 
nr 15 MBP w Gdyni, przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 18. Spotkanie poprowadzi Stanisław 
Janke. Fragmenty dramatów Lecha Bąd-
kowskiego będą czytać dziennikarki Radia 
Gdańsk: Tatiana Kuśmierska i Magdalena 
Kropidłowska.

„Dramaty”, Lech Bądkowski - autor w swej 
bogatej działalności literackiej i publicystycz-

nej jest twórcą kilku dramatów. Trzy z nich 
- „Zaklęta królewianka”, „Sobótka” oraz „Złoty 
sen”, zaprezentowano w niniejszej książce. 
Utwory te zostały przedstawione w języku 
polskim, a także kaszubskim. Przekładu na 
język kaszubski dokonała Hanna Makurat. 
Wydawcą książki jest Oficyna Czec przy 
współpracy z Wydawnictwem Region.

„Lech Bądkowski w wywiadach radiowych” 
- książka prezentuje archiwalne wywiady ra-
diowe z Lechem Bądkowskim, przeprowadzo-
ne przez dziennikarzy Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku: Kazimierza Radowicza, 
Reginę Witkowską oraz Alinę Kietrys. �

VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 
Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni). Rejestracja 
telefoniczna (058) 664 39 19, lub osobista 
w pokoju nr 5.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii. Program sponso-

rowany przez NFZ: bezpłatne badanie przy-
sługuje Paniom ( rocznik od 1940 do 1959), 
które nie miały wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy. 

Programem nie mogą być objęte kobiety 
ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
piersi.

 Rejestracja telefoniczna lub osobista 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
- 16.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: (058) 78 11 827 (w 

godzinach 7.00 – 12.00), (058) 78 11 829 
(w godzinach 12.00 – 16.00).

***
Szczepienia przeciw grypie wykonać 

można w następujących punktach: 
- NZOZ Śródmieście: gabinet zabiegowy 

Gdynia, ul. Żwirki i Wigury14, codziennie w 
godz. 9.30 – 18.00

- punkt szczepień, Gdynia, ul. Abrahama 
57, poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00, 
piątek w godz. 11.00 – 13.00. �

Na zdrowie

Dla seniorów
Gdyńska YMCA aprasza naszych Se-

niorów 26 listopada o godzinie 11.00 do 
Multikina Gdynia (Skwer Kościuszki) na 
seans filmowy pt: „MIASTO Z MORZA”. 

Cena biletu 13 zł. 
Zapisy wraz z opłatą za bilet w gdyńskiej 

YMCA ul. Żeromskiego 26 - Biuro Koordy-
natora GUTW – pokój nr 19 od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00. 

***
21 listopada, w Dniu Życzliwości, o godz. 

12.30 serdecznie zapraszamy wszystkich 
Seniorów na spotkanie pt. ”Bądź życzliwy 
dla psa”, które poprowadzą specjaliści z Cen-
trum Kynologicznego DogProject z Gdyni.

Miejsce spotkania: YMCA Gdynia, sala 
fitness. �
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Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, 
że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym 
na ulicach:

- zamknięta dla ruchu samochodowego 
jest ul. Legionów na odcinku od al. Marsz. 
Piłsudskiego do ul. Ujejskiego - z uwagi 
nausuwanie skutków awari kanalizacji desz-
czowej. Ze względu na konieczność rozsze-
rzenia zakresu robót -ulica jest zamknięta do 
30.11.2009 r., a nie jak wcześnie podaliśmy 
do 30.10.2009 r. W tym terminie wykony-
wane będą roboty związane z usunięciem 
uszkodzenia kanalizacji oraz odtworzeniem 
nawierzchni ul. Legionów. 

- ul. Nasypowa - w związku z robotami 
drogowymi do 31.12.2009 r. nastąpiło cał-
kowite zamknięcie ulicy. Przed zamknięciem 
ul. Nasypowej otwarta dla ruchu drogowego 
została ul. Bosmańska na odcinku od ul. 
Benisławskiego do ul. Unruga,

- ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikor-
skiego do ul. X. Czernickiego w związku z ro-
botami drogowymi do 25.11.2009 r. wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym - w wyniku 

zwężenia jezdni w kierunku Kosakowa do 
jednego pasa ruchu.

- Zamknięta dla ruchu drogowego jest 
Trasa Kwiatkowskiego nad ul. Hutniczą  dla 
obu kierunków ruchu – na czas remontu 
estakady. Ruch w tym rejonie odbywa się 
łącznicami (zjazdami i wjazdami).Zmiana 
organizacji ruchu obowiązuje do 31 stycznia 
2010 r.

- Zajęty jeden pas jezdni ul.Chwarznień-
skiej na wys. ul. Deszczowej - na czas prze-
budowy układu drogowego. Ruch drogowy 
kierowany jest przy pomocy tymczasowej 
sygnalizacji świetlnej.  

Zmiana organizacji ruchu obowiązuje do 
16 grudnia 2009 r. 

- Zamknięte dla ruchu drogowego zo-
stanie skrzyżowanie ul. Bosmańskiej i ul 
Zielonej – na czas przebudowy układu 
drogowego. Ruch drogowy w kierunku 
Oksywia będzie odbywać się ul. Płk. Dąbka 
i ul. Śmidowicza.

Jednocześnie informujemy, że ruch lokal-
ny w omawianym rejonie przebiegać będzie: 

z ul. Zielonej do ul. Bosmańskiej: ul. Modrą i 
ul. Żółtą (na ul. Żółtej wprowadzony zostanie 
jeden kierunek ruchu, a prawa strona objęta 
zostanie zakazem zatrzymywania się); z ul. 
Bosmańskiej do ul. Zielonej: ul. Białą (na ul. 
Białej wprowadzony zostanie jeden kieru-
nek ruchu, a prawa strona objęta zostanie 
zakazem zatrzymywania się) i ul. Modrą (na 
ul. Modrej wprowadzony zostanie zakaz za-
trzymywania się); ul. Czerwona będzie drogą 
bez przejazdu (wjazd tylko od ul. Modrej).

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać 
będzie od 18 listopada 2009 r. – do od-
wołania (o następnej zmianie organizacji 
ruchu drogowego w związku budową ul. 
Bosmańskiej - powiadomimy w kolejnym 
komunikacie).

Zamknięta dla ruchu drogowego zosta-
nie ul. Sportowa od ul.Łużyckiej do ul. K. 
Górskiego – na czas wykonywania robót 
drogowych. Zmiana organizacji ruchu obo-
wiązywać będzie od 13 listopada 2009 r. do 
19 listopada 2009 r.

Za utrudnienia przepraszamy. �

Utrudnienia w ruchu drogowym

Kółko Dzieciaste Klub Rozwojowy dla 
Małych i Dużych Dzieci w Gdyni ul. Św. 
Mikołaja 1 zaprasza na: 

- zajęcia dla 3-latków - wtorek, godz. 
10.00 – 11.00 angielski, środa, godz. 10.00 
– 11.00 rytmika, czwartek, godz. 10.30 
– 11.30 plastyka;

- zajęcia dla przedszkolaków grupa 4-6 
lat, poniedziałek, godz. 16.50 – 17.50 warsz-
taty teatralne, wtorek, godz. 15.00 – 16.00 
zabawy muzyczne, czwartek, godz. 13.00 
– 14.00 angielski, czwartek, godz. 16.30 
- 17.30 zabawy logopedyczne;

- zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat, 
poniedziałek, godz. 15.30 – 16.30 plastyka, 
poniedziałek, godz. 16.00 - 17.00 artterapia 
(terapia poprzez sztukę), wtorek, godz. 
16.30 – 17.30 zespół muzyczno-wokalny, 
środa, godz. 16.00 - 17.00 zabawy z instru-
mentami perkusyjnymi „Rytmy ziemi;

- zajęcia dla dzieci w wieku 8-13 lat, 
wtorek, godz. 16.30 – 18.30 komiks, środa, 
godz. 17.00 - 18.00 warsztaty bębniarskie;

- zajęcia dla młodzieży, poniedziałek, 
godz. 17.00 - 18.00 salsa, grupa 13-15 lat;

- zajęcia dla młodzieży i dorosłych, po-
niedziałek, godz. 18.00 – 19.00 warsztaty 
bębniarskie;

- zajęcia dla pań - poniedziałek, godz. 
18.00 – 19.00 choreoterapia dla kobiet (te-
rapia tańcem), wtorek, godz. 18.00 – 20.00 
zajęcia z gliny;

- zajęcia dla seniorów - poniedziałek, 
godz. 11.00 - 12.00 choreoterapia (terapia 
tańcem), środa, godz. 11.30 – 12.30 Gimna-
styka dla pań z elementami tańca.

Przyjmujemy również zapisy na warsztaty 
dla dzieci starszych i młodzieży. Informacje: 
Lucyna Labudda, tel.: 0 504 038 470, ko-
lodzieciaste@home.pl, l.labudda@gmail.
com.

***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 

prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 
3-5 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie 
przy ul. Chwarznieńskiej 136. Nowoczesne 
metody edukacji przedszkolnej, sala gim-
nastyczna, plac zabaw, basen. Tel. (058) 
624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail 
fundacja@samarytanie.pl.

***
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i 

Animatorów KLANZA zaprasza dzieci na 
„Ferie zimowe 2010 - klanzowa wyprawa na 
biegun”. Termin:13-20.02.2010 r.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Zako-
piec”, Zakopane

W programie: warsztaty plastyczne,  aqua 
park, wycieczka, spotkanie z góralskim 
folklorem, sporty zimowe z Wujkiem Mar-
cinem (bez nart), zajęcia taneczne z Ciocią 
Beatką. Rezerwacja miejsca następuje po 
wysłaniu deklaracji wraz z kwotą 100zł, 
która w przypadku rezygnacji nie podlega 
zwrotowi. UWAGA !!! zniżka dla rodzeństwa 
50 zł od osoby. 

Więcej informacji pod nr tel. 0 503 514 
474; lub drogą e-mail: gdynia@klanza.org.
pl.

***
„Siesta” zaprasza osoby w wieku 50+ na 

kursy językowe przygotowane specjalnie 
dla Seniorów. Proponujemy kursy języków 
hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i 
niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskie-
go, każdy kurs na kilku poziomach zaawan-
sowania. Zajęcia prowadzą również native 
speakerzy.

Kursy oferujemy na korzystnych warun-
kach finansowych. 

Informacje i zapisy: Siesta; Gdynia ul. 
Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 

66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***

Szkoła Ratownictwa Wodnego Lifeguard 
Gdynia ogłasza zapisy na kurs na stopień 
młodszego ratownika WOPR. Zajęcia odby-
wać się będą w soboty na pływalni Hotelu 
Gdynia. Szczegółowych informacji udziela 
instruktor WOPR Jakub Friedenberger, nr 
tel. 0 601 86 88 44, kubafree@wp.pl.

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i 
dorosłych na wszystkich poziomach naucza-
nia. Gramatyka francuska w pigułce, przy-
gotowanie do matury i DELF-u, konwersacje 
z lektorem francuskim. Nowa grupa B1/B2 i 
przygotowująca do DELF A2.

TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4 tel: 
(058) 621 91 15 (16.00-19.30), e-mail:tpp-
fgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl

***
Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły arty-

stycznej na zajęcia artystyczne, muzycz-
ne, interdyscyplinarne dla dzieci od 3 lat 
i młodzieży. Obejmują wszystkie formy 
aktywności twórczej dziecka. Poprawiają 
one koncentrację, uwagę, pamięć, koordy-
nację ruchową, poczucie wiary i pewności 
siebie. Dziecko poprzez zabawę zdobywa 
szereg nowych umiejętności. W programie 
zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na in-
strumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, 
konkursy, festiwale, koncerty, nagrania stu-
dyjne, udział w programach telewizyjnych. 

Zajęcia odbywają się w: Wielkim Kacku, 
ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne ul. Kwi-
dzyńska 15, Chylonia, ul. Rozewska 25/29. 
Tel. kontaktowy: 0 514 841 492, e-mail: 
iwonaguberska@wp.pl. �

Zapisy do...

Z powodu remontu całodobowe Ambula-
torium Chirurgiczne Miejskiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i 
Wigury 14 przeniesione jest na ul. Białowie-
ską 1 - Obłuże (dojazd autobusem nr 104, 
109, 150, 152, 182, 163, 198,141 nocne - N 
10, N 40) od 30.11.2009 r. do 23.12.2009 r. 

Za utrudnienia przeprasza dyrekcja 
MSPG. �

Ambulatorium MSPR 
tymczasowo na Obłużu

Prezydent Miasta Gdyni

zaprasza

do składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie 
programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gdyni i udzielanych                         

w placówkach ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie Gdyni 
Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 
Lutego 24, pokój 504 codziennie od 8.00 – 16.00 począwszy od dnia  20.11.2009 r. lub mogą 
być przesłane drogą elektroniczną na prośbę oferenta.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ( I piętro).
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Mecz 7 kolejki sezonu 2009/2010 w kat. 
juniorek starszych, pomiędzy zespołami: 
KS Vistal – Łączpol Gdynia - MTS Kwidzyn 
odbędzie się w dniu 22.11.2009 (niedziela) 
o godz. 12.00 w sali sportowej ZS nr 14 w 
Gdyni ul. Nagietkowa 73. �

Mecz piłkarek ręcznych 

Puchar Gdyni to coroczna impreza 
strzelecka organizowana przez sekcję 
strzelecką WKS Flota Gdynia, w której biorą 
udział zaprzyjaźnione kluby województwa 
Pomorskiego i Kujawsko Pomorskiego-Gryf 
Słupski, Lider Amicus Lębork, Grot Puck,  
LOK Krotoszyn, Orzeł Elbląg i Zawisza Byd-
goszcz. Ukoronowaniem były finały strzelane 
do tarcz elektronicznych, podczas których 
zawodnicy walczyli o Puchary. 

W pistolecie Puchar Gdyni zdobyła 
Martyna Greszkiewicz. W karabinie inna 
Gdynianka, Roksana Pajączkowska zajęła 
piąta lokatę. Wśród Młodzików w pistolecie 
pneumatycznym triumfował Dawid Tomes 
zdobywając złoty medal, natomiast w ka-
rabinie pneumatycznym srebro wywalczył 
Patryk Błażuk. Wszyscy są wychowankami 
WKS Flota Gdynia.

***
W pierwszy listopadowy weekend spotka-

liśmy się w Łebie przy okazji organizowanych 
na wysokim poziomie zawodów klasyfikacyj-
nych. Ciekawa oprawa  imprezy w tym roku 
przyciągnęła rekordową liczbę 290 uczest-
ników z kraju i zagranicy. Start gdyńskich  
sportowców należy zaliczyć do udanych. 

W kategorii seniorskiej w pierwszym 
strzelaniu olimpijka Sławka Szpek i Piotrek 
Daniluk stanęli na trzecim stopniu podium, 
natomiast w drugim dniu Sławka wywalczyła 
pierwszą lokatę, a Agnieszka Korejwo była 
druga. Wśród juniorek najlepiej spisała się 
Marta Myga, zajmując trzecie miejsce w 
drugim strzelaniu. W ślad za starszymi kole-
gami WKS Flota Gdynia, podążyli najmłodsi 
strzelcy. Młodzicy swój start okrasili wieloma 
rekordami życiowymi.  Pięcioro zawodników 
Floty wywalczyło udział w Super Finale 
rozgrywanym trzeciego dnia zawodów wg 
odrębnego regulaminu- tak aby dostarczyć 
uczestnikom dużej dawki emocji. Miejsce 
na podium przypadło w udziale Sławce 
Szpek. �

Gdyńscy strzelcy

21.11.2009 r. odbędzie się w Gdyni 
JAPAN DAY - impreza sportowo-kulturalna 
związana z Japonią. Celem jest promocja 
dyscyplin sportowych: judo, pokazy ju-jitsu, 
kendo, kyokushinkai, jodo, aikido oraz bo-
gatej kultury i sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni 
(wystawa drzewek bonsai, kuchni japońskiej, 
lalek kokeshi, warsztaty origami, kaligrafii 
japońskiej, rysunku manga, turniej play sta-
tion). Program Japan Day:

- w godz. 8.00 - 18.00 hala gier GOSiR, 
ul. Olimpijska 5:

- XVII Otwarte Mistrzostwa Pomorza w 
Judo Dzieci im.Wiesława Sawickiego: po-
kazy sekcji w przerwie wręczania nagród: 
judo - WKS „Flota” Gdynia, ju-jitsu - WKS 
„Flota” Gdynia, aikido – Pomorski Ośrodek 
Sztuk Walki AIKIDO, kendo – Kendo Bushido 
YMCA Gdynia, kyokushinkai – KS Kyokushin 
Gdynia,

- od godz. godz. 11.00 do 18.00 
• wystawa medali, pucharów, strojów 

sportowych zaproszonych klubów: WKS 
Flota Gdynia - judo, ju-jitsu, Bushido YMCA 

Gdynia – kendo, KS Kyokushin Gdynia 
– karate kyokushinkai, Pomorski Ośrodek 
Sztuk Walki - aikido, 

• wystawa - Studio Bonsai, (wystawa  
drzewek bonsai),

• wystawa – Tokyo Shushi Bar, Moshi 
Moshi Sushi kuchnia japońska,

• wystawa - Zanshin wystawa lalek ko-
keshi,

• galeria – managa nauka rysunku i wy-
stawa rysunków,

• galeria opisująca niektóre seriale i filmy 
mangowe –słuchanie japońskiej muzyki z 
anime (serial na podstawie mangi),

• konkurs rysunkowy dla wszystkich chęt-
nych -stoisko z mangowymi gadżetami,

• sklep sportowy - sprzętu sportowego
• wystawa – nadruki , gadżety,
• nauka kaligrafii i j. japońskiego - In-plus 

Joanna Błeńska,
• orgiami, manga – Klub Garnizonowy 

Babie Doły Gdynia,
• trening dla chętnych z zawodnikami 

judo, kyokushinkai, kendo, aikido. �

Japan Day 

Gmina Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81- 382 Gdynia

ogłasza przetarg nieograniczony do 206 000 EURO

na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów

na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
Przedmiotem zamówienia jest obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na 
zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia, którą można odebrać osobiście w Referacie Współpracy z Zagranicą w Biurze Prezydenta 
Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00, ul. 10 Lutego 24 (pokój 510) lub pobrać z gdyńskiej strony 
internetowej www.gdynia.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert – do dnia 1.12.2009 r. do godz. 9.00 w kancelarii ogólnej w holu głów-
nym Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Agata Lewandowska, podin-
spektor Referatu Współpracy z Zagranicą w Biurze Prezydenta, tel. (058) 66 88 208, faks: (058) 
66 88 210. Otwarcie ofert nastąpi dnia 1.12.2009 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali  nr 105a. Oferta winna zachowywać swoją ważność przez 
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin wykonania zamówienia obowiązywać 
będzie od 1.01.2010 do 31.12.2011 r. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 
się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium ceny brutto opłaty transakcyjnej (waga 30 %)
2. Kryterium upustu na sprzedaż biletów  (waga 70 %).

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Za Falochronem” w Gdyni,                       
ul. K. Makuszyńskiego 52 C

ogłasza przetarg na najem lokalu użytko-
wego położonego w Sopocie przy ul. Bitwy 
pod Płowcami 60 o powierzchni  679,70 m² 
(w tym: 370,80 m² wysoki parter +308,70 m² 
podpiwniczenie możliwością doświetlenia). 
Stan lokalu: surowy otwarty.
Wadium  w wysokości  2.000 zł należy wpłacić 
do dnia 25 listopada 2009 r. na konto Spółdziel-
ni w PKO BP SA  nr  konta 54 1020 1853 0000 
9002 0009 1041 . Rozpatrzenie ofert nastąpi 
w  dniu 26 listopada 2009 r. o godz. 9.00 w 
siedzibie Spółdzielni. Dodatkowe informacje 
w biurze Spółdzielni  lub telefonicznie: tel./fax 
(058) 629 39 34.

Fundacja Theatrum Gedanense oraz 
Gdański Teatr Szekspirowski zapraszają 
uczniów oraz nauczycieli szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcje 
szekspirowskie, które odbywać się będą w 
Urzędzie Miasta Gdyni. 

Towarzyszą one wystawie fotograficznej 
„Migawki Szekspirowskie”, na której prezen-
towane są fotografie nadesłane na konkurs 
fotograficzny „Migawki Szekspirowskie. 
Piąta odsłona”.

Na lekcji uczniowie zapoznają się z 
życiem i twórczością Williama Szekspira, 
teatrem elżbietańskim, działalnością Funda-
cji Theatrum Gedanense oraz Gdańskiego 

Teatru Szekspirowskiego, a także z Festiwa-
lem Szekspirowskim. Po tym wprowadzeniu 
odbędzie się wspólne oglądanie i komento-
wanie wystawy fotografii z tegorocznego Fe-
stiwalu Szekspirowskiego oraz happeningu 
„Aktorzy przyjechali!”.

Lekcja jest bezpłatna, trwa około 50 mi-
nut, każdorazowo może wziąć w niej udział 
maksymalnie jedna klasa szkolna lub grupa 
zorganizowana licząca do 20 osób, wyma-
ganych jest 1-2 opiekunów.

Zapisy: Anna Ratkiewicz, Specjalista ds. 
edukacji, akademia@ftg.pl, tel. 0 506 242 
691. �

Zapraszamy na lekcje szekspirowskie

Koło Starych Gdynian przy Towarzystwie 
Miłośników Gdyni zaprasza na prelekcję z 
cyklu „Dzielnice Gdyni” 25 listopada 2009r. 
(środa) o godz. 16.30 . Prelekcję wygłosi mgr 
inż. Kazimierz Małkowski w siedzibie TMG 
ul. Władysława IV 51.  �

Prelekcja w TMG

W Klubie Filmowym
Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1 zapra-

sza na filmy: 
- 20.11 (pt.) - 22.11.(nd.) – BOSKI, godz. 

18.00, reżyseria: Paolo Sorrentino 
-  20.11 (pt.) - 22.11.(nd.) – TULPAN, godz. 

20.00, reżyseria: Sergiej Dworcowej
- 23.11 (pon.) – 25.11. (śr.) – FADOS, 

godz. 18.00, reżyseria: Carlos Saura
- 23.11 (pon.) – 25.11. (śr.) – KOCHAM 

CIĘ OD TAK DAWNA, godz. 20.00, reżyse-
ria: Philippe Claudel 

Bilety: 10 zł.
Więcej informacj na stronie: www.klubfil-

mowy.pl. �
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Prezydent Miasta Gdyni 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
1.  Nieruchomość położona przy ul. Marynarskiej 22 w dzielnicy Gdynia – Oksywie. Stanowi ją niezabudowane, płaskie, nieuzbrojone działki gruntu 
o kształcie prostokątnym: nr 12 (dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 14847) oraz nr 95/11 o łącznej 
powierzchni 1046 m², opisane na karcie mapy KM 43, obręb Gdynia. Przeznaczenie - Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego i wchodzą w skład strefy (03 MN 1) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Cena wywoławcza – 366 000 zł + 22% VAT. Zapłata 
jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Wadium – 40 000 zł. Minimalne postąpienie – 3 660 zł. 
2.  Nieruchomość położona przy ul. Marynarskiej 24 w dzielnicy Gdynia – Oksywie. Stanowi ją niezabudowana, płaska, nieuzbrojona  działka gruntu o 
kształcie prostokątnym nr 13 (dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 24351) o powierzchni 671 m², opisana 
na karcie mapy KM 43, obręb Gdynia. Przeznaczenie - Nieruchomość objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wchodzą w 
skład strefy  (03 MN 1) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Cena wywoławcza – 235 000 zł + 22% VAT. Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od 
dnia przetargu. Wadium – 27 000, -zł. Minimalne postąpienie – 2 350 zł. 
3.  Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Bosmańskiej 120 w dzielnicy Gdynia – Obłuże. W najbliższym otoczeniu nieruchomości 
znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną – ul. Bosmańska. Działka o 
kształcie zbliżonym do regularnego. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej w ulicy Bosmańskiej. Wjazd do nieruchomości 
należy projektować z ulicy Bosmańskiej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni i Wydziałem Inżynierii Ruchu. Ewentualną wycinkę drzew znajdujących 
się na nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Stanowi ją działka gruntu nr 166/75 (dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 4567) o powierzchni 326 m², opisana na karcie mapy KM 46, obręb Gdynia. Przeznaczenie 
- Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego 
zatwierdzonym Uchwałą nr XII/240/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2003 roku, przedmiotowy teren położony jest w jednostce oznaczonej 
symbolem 07 MN3 – zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne. Cena wywoławcza – 150 000 zł + 22% VAT.  Zapłata jednorazowa w ciągu 21 
dni od dnia przetargu. Wadium – 15 000 zł. Minimalne postąpienie – 1 500 zł. 
Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2009 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym 
na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 27 listopada 2009 
roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania 
Nieruchomościami w pok. nr 336, III piętro Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, (058) 668 89 
38, (058) 668 89 39, (058) 668 89 40 lub (058) 668 81 63.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych – garaży stanowiących 
własność gminy miasta Gdyni wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Informacje dodatkowe: 1. Termin oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 459/94 upływa w dniu 31 sierpnia 2104 roku. 2. Pierwsza opłata za 
użytkowanie wieczyste gruntu wynosi dla wszystkich nieruchomości będących przedmiotem przetargu 25% wartości udziału w gruncie. 3. Dodaje się 
podatek VAT w wysokości 22% do ceny gruntu, ceny udziału w gruncie, pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste. 4. Koszt przygotowania dokumentacji technicznej pokrywa Nabywca. 5. Wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu będzie 
licytowana łącznie z ceną lokalu użytkowego – garażu. Wylicytowana kwota pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste będzie stanowić podstawę 
wyliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.   
Przetarg odbędzie się 26 listopada 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym 
na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 23 listopada 2009 
roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 
w pok. nr 336 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod 
nr tel. (058) 668 85 16, na temat sprzedawanych nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 12 lub (058) 668 85 13.

Opis nieruchomości KM, 
ob-
ręb

Cena gruntu, 
wielkość udziału w 

gruncie,
cena udziału w gruncie  

Powierz-
chnia

użytkowa
garażu

KW Cena
wywoławcza

(w tym pierwsza  opłata za 
użytkowanie wieczyste gruntu) 

1. Garaż Nr 144 położony 
przy ul. Kopernika, zlokali-

zowany na działce gruntu nr 
459/94 o powierzchni  6568 
m2, zabudowanej zespołem 

176 boksów garażowych.  

61

G
D
Y
N
I
A

cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 

56/10000   
cena udziału w gruncie: 

28.395 zł  

16,00 m² 53717 24.098, 75 zł  
(cena garażu 17.000 zł)  

Zapłata jednorazowa w ciągu 
21 dni od dnia przetargu 

wadium: 
2.409, 88 zł 
minimalne 

postąpienie:
240, 99 zł

stawka 
opłaty rocz-

nej: 3%
2. Garaż Nr 148 położony 
przy ul. Kopernika, zlokali-

zowany na działce gruntu nr 
459/94 o powierzchni  6568 
m2, zabudowanej zespołem 

176 boksów garażowych.  

61

G
D
Y
N
I
A

cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 

56/10000   
cena udziału w gruncie: 

28.395 zł  

15,60 m² 53717 23.098, 75 zł 
(cena garażu 16.000, -zł)  

Zapłata jednorazowa w ciągu 
21 dni od dnia przetargu 

wadium:
2.309, 88 zł 
minimalne 

postąpienie:
230, 99 zł

stawka 
opłaty rocz-

nej: 3%
3. Garaż Nr 33 położony 

przy ul. Kopernika, zlokali-
zowany na działce gruntu nr 
459/94 o powierzchni  6568 
m2, zabudowanej zespołem 

176 boksów garażowych

61
G
D
Y
N
I
A

cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 

57/10000   
cena udziału w gruncie: 

28.902 zł  

16,20 m² 53717 22.225, 50 zł 
(cena garażu 15.000 zł)  

Zapłata jednorazowa w ciągu 
21 dni od dnia przetargu 

wadium:
2.222, 55 zł 
minimalne 

postąpienie:
222, 26 zł

stawka 
opłaty rocz-

nej: 3%

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej  ftp://153.19.91.68/zdiz/komputery2. 
Termin składania ofert 23.11.2009 r. o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Lesław Burysz tel. (058) 761 20 13 w godz. 7.30 – 15.30
w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 – 15.30.
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TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Straż Pożarna - tel .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
z tel . stacjonarnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  997
z tel . kom .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 668 80 00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)   .(058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8 .00-18 .00), 
piatek 8 .00-15 .00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r . życia .   .  .  .(058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 988
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 622 25 52
Klub „Mrowisko”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333,0 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .(058) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  . (058) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w .25   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 507 029 553
Liga Polskich Rodzin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 781 86 40

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta 
Gdyni w składzie: Joanna Grajter, Małgorzata Omachel-Kwidzińska, Sylwia Szumielewicz, Bartosz Matejko.
Kontakt: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. (058) 668 81 26, 668 81 25, 668 81 28, fax (058) 620 30 86,
e-mail: ratusz@gdynia.pl
„Ratusz” w nakładzie 25.000 egzemplarzy, ukazuje się w każdy piątek w 130 punktach miasta. Jest również dostępny na 
stronach www.gdynia.pl
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną do piątku 
poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy.
Ze względu na brak miejsca, prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków). Informujemy też, że nie 
publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych, posłów i senatorów) oraz 
szefów jednostek samorządowych, straży miejskiej i policji. Informacje, które przyjmujemy do „Ratusza” powinny być 
zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk: Drukarnia „Labelpoland.com”, Sopot, ul. Kolberga 6B/21,
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl.
Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń 
znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/lokale 
(zakładka „najem lokali użytkowych”) został umieszczony wykaz lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze nieograniczonego przetargu 
ustnego na działalność dowolną, przy :
- ul. Traugutta 2 o pow.151,30 m² w tym piwnica 43,80 m²,
- ul. Bp. Dominika 16-22 o pow. 98 m²,
- ul. Morska 9-9a róg ul. Wolności 1a o pow.87,02 m²,
- ul. Morska 108 C o pow. 55,75 m²,
- ul. Świętojańska 83-83A – piwnica o pow. 12 m²,
- ul. Warszawska 42-piwnica o pow. 20,20 m²,
- ul. Widna 3 –piwnica o pow. 54,15 m²,
- ul. Wójta Radtkego 47- piwnica o pow. 39,04 m²,
- ul. Zgoda 1-11 – piwnica o pow. 46,05 m²,
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta 
Gdyni, pokój 425 (IV piętro), tel. (058) 668 89 44.
Wykaz wywieszono od dnia 13 listopada 2009 r. do dnia 4 grudnia 2009 r.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro  na dostawę ławek i koszy z wkła-
dami
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/
zdiz/dostawa. Termin składania ofert 23.11.2009 o godz. 9.00 miejsce: w siedzibie Zamawia-
jącego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach 
merytorycznych: Anna Bogus,  tel. (058) 761 20 81 w godz. 7.30 – 15.30, sprawach proceduralnych: 
Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87  w godz. 7.30 – 15.30.

Oddział Morski PTTK w Gdynia oraz 
MKT „WATRA” zapraszają na następujące 
wycieczki turystyczne:

- Wigilię Turystyczną za Świętym Wojcie-
chem w dniu 19.12.2009 r.

-  Tropikalna Wyspa - największy w 
Europie park rozrywki pod Berlinem w 
terminie 4 - 6.12.2009 r.,15 - 17.01.2010 r., 
12-14.02.2010 r.

- Jarmark Świąteczny w Berlinie (We-
inachtsmarkt) w terminie 12-13.12.2009 r.

- Kuligi na Kaszubach - w związku z 
częstymi zmianami pogody osoby zainte-
resowane proszone są o zgłaszanie się 
do oddziału PTTK. Osoby zapisane będą 
informowane telefonicznie o najbliższym 
terminie wyjazdu.

- Zimowy Obóz narciarski dla dzie-
ci  i młodzieży w Tatrach w terminie13 
- 26.02.2010r.

- Młodzieżowy obóz Zimowy w Zakopa-
nym w terminie 20 - 28.02.2010 r.

***
Klub narciarski „Fala” przy Oddziale 

Morskim PTTK Gdynia oraz MKT „WATRA” 
zapraszają na wyjazd narciarski do Livingo 
w Alpach Włoskich „Free Ski” w terminie 
4-13.12.2009 r. 

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że ruszył nabór na kolejny kurs pilota wycie-
czek (edycja - wiosna 2010 r.). Rozpoczęcie 
zajęć 15 lutego 2010 r.

Zakończenie kursu - początek kwietnia- 

2010 r. Szczegóły i dodatkowe informacje 
pod. nr tel. (058) 621 77 51 oraz na stronie 
www.gdynia.pttk.pl

***
Oddział Morski PTTK Gdynia oraz MKT 

„WATRA” zapraszają na następujące kur-
sy:

 - kurs na opiekuna kolonijnego, zajęcia 
w dniach 11-13,19-20.12.2009 r.

 - kurs na kierowników placówek wy-
poczynku dzieci i młodzieży w terminie 
10.01.2010 r.

Szczegóły i dodatkowe informacje pod. 
nr tel. (058) 621 77 51 oraz na stronie www.
gdynia.pttk.pl.

***
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK 

w Gdyni zaprasza na ostatnie spotkanie 
klubowe w tym roku  we wtorek 1 grudnia 
2009 r. o godz.17.00 do Klubu Turysty przy 
ul. 3 Maja 27 w Gdyni. 

W programie spotkania: podsumowanie 
działalności za rok 2009, mikołajki turystycz-
ne, wydawnictwa turystyczne. 

Zapraszamy wszystkich chętnych.
***

Pomorskie Kolegium Instruktorów Kra-
joznawstwa PTTK w Gdańsku zaprasza  
instruktorów krajoznawstwa oraz krajo-
znawców - nauczycieli i wychowawców 26 
listopada 2009 r. (czwartek) o godz.16.00 
do lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27 - 31 
na sesję krajoznawczą.   �

Wiadomości turystyczne
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- do 6.12.2009 r. trwa wystawa „Gdynia w 
1939 r. Losy miasta i ludzi”. Wystawa histo-
ryczna ma za zadanie ukazać miasto sprzed 
70 lat, w przededniu i w trakcie najtragicz-
niejszych wydarzeń w jej dziejach. 

- Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć z 
konkursu „Gdynia pod żaglami” połączony 
z wręczeniem nagród laureatom w Muzeum 
Miasta Gdyni 26 listopada 2009 roku o godzi-
nie 17.00. Nagrody w konkursie ufundowało 
miasto Gdynia oraz firma Sony.

Wystawa czynna będzie od  27.11.2009  
do 3.01.2010. Konkurs fotograficzny „Gdynia 
pod żaglami” to zatrzymane w kadrze naj-
ważniejsze wydarzenie w świecie żeglarskim 
„The Tall Ships’ Races”. Gdynia, kolebka 
polskiego żeglarstwa, już po raz czwarty 
była gospodarzem zlotu największych ża-
glowców. 

- wystawa stała, eksponowana w Domku 
Abrahama przy ul. Starowiejskiej 30 w Gdyni 
pt.: „Zanim powstało miasto. Jak dawniej 
mieszkano”. 

Wystawy zmienne i stałe można oglądać 
codziennie poza poniedziałkiem w godzi-
nach od 10.00 do 17.00. Wstęp: od wtorku 
do czwartku w soboty i niedziele, bilety w 
cenie: normalny 7 zł i ulgowy 4 zł, w piątek. 
Wstęp wolny. Więcej informacji: www.mu-
zeumgdynia.pl

***
W „Mini Galerii” Oddziału Morskiego 

PTTK oglądać można wystawę fotograficzną 
pt. „Zabytki Architektury” - wybranych miast 
Dolnego Śląska oraz krajobrazów okolic 
Ślęży. Autor zdjęć i wystawy - Bolesław 
Okuniewski - członek Polskiej Organizacji 
Fotografii Krajoznawczej PTTK. Wystawa 
czynna do 31.11.2009 r. w „Mini Galerii” 
Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni przy ul. 3 
Maja 27 w godz. 10.00 - 17.00 (pon. - pt.). 

***
Zapraszamy do obejrzenia wystawy 

„Szwajcaria Kaszubska w starej pocztówce 
do 1918 roku”. Ekspozycja przedstawia bli-
sko 100 pocztówek oraz map dotyczących 
niezwykle malowniczych i atrakcyjnych 

turystycznie Kaszub środkowych, zwanych 
potocznie Szwajcarią Kaszubską. Całość 
zaprezentowanego materiału pochodzi ze 
zbiorów gdyńskiego kolekcjonera Marka 
Seyda. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdyni Obłużu ul. Boisko 6. Wystawę 
można odwiedzać do 30 listopada br.

***
Klub Marynarki Wojennej Riwiera za-

prasza do 30 listopada br. do Małej Galerii 
na wystawę pt. „Morskie inspiracje”. Jest 
to wystawa prac malarstwa i fotografii ar-
tystów związanych z Marynarką Wojenną 
i kulturą Pomorza. Ekspozycja prezentuje 
dzieła artystów malarzy m.in: prof. Czesława 
Tumielewicza, Andrzeja Sobieraja, Zofii 
Orczyńskiej, Władysława Pitali, Piotra Ga-
gana i fotografików: Henryka Nagrodzkiego 
i Maryli Pórkowskiej. Wystawa czynna jest 
od pon. do pt. w godz. 8.00 -15.00 oraz w 
sob. i nd. na życzenie. Wstęp wolny.

***
Koło Plastyków im. prof. Wacława Szcze-

blewskiego przy Towarzystwie Miłośników 
Gdyni zaprasza na wystawę malarstwa Jo-
lanty Krause. Wystawę można oglądać do 
10.12.br. w Galerii TMG przy ul. Władysława 
IV 51.Galeria czynna jest w: poniedziałki, 
środy, piątki w godzinach 11.00 - 15.00, 
wtorki, czwartki w godzinach 13.00 - 17.00.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
„świąteczna Gdynia” do galerii TYGIEL w 
lokalu artystycznym „Tygiel” w Gdyni przy ul. 
Abrahama 86 /wejście od ul. Władysława IV 
koło Hossy/. Prace z różnych dziedzin sztuk 
plastycznych zaprezentują: Magdalena Ha-
nysz-Stefańska, Alina Jackiewicz-Kacz-
marek, Joanna Kamirska-Niezgoda, Bar-
bara Konarska, Wojciech Kostiuk, Danuta 
Krakowiak, Daria Sołtan - Krzyżyńska, Ka-
rolina Sprung - Zalewska. Wystawa będzie 
czynna w godz.12.00 - 18.30 do 30 grudnia 
2009 roku, tel. kontaktowy: (058) 622 33 
11, www.artinfo.pl/profile. Wystawa została 
dofinansowana przez Gminę Gdynia.

***
Od 20 listopada do 17 grudnia br. w 

siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych – ul. 3 Maja 27/31 prezen-
towana będzie wystawa pn. „Malarstwo 
Eugeniusza Stanka”. 

Eugeniusz Stanek  - malarz amator – z 
zawodu jest ichtiologiem, doktorem nauk 
przyrodniczych, emerytowanym pracow-
nikiem naukowym Morskiego Instytutu 
Rybackiego w Gdyni. Rysuje od wczesnej 
młodości. Aktualna wystawa  ma charakter 
przeglądowy i zawiera 25 prac o różnej tema-
tyce, które powstały w latach 2005 – 2009. 
Wernisaż odbędzie się 20.11.br. (piątek) 
– godz. 17.00.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
„ANIOŁY” w dniach od 24 listopada do 24 
grudnia 2009,oraz na „Anielski kiermasz” w 
dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2009 r. 
do galerii „PROFILE” w Gdyni, ul. Wojewódz-
ka 7 /Wzgórze św.Maksymiliana/ w ramach 
otwarcia galerii,tj. w godz. 12.00 - 18.00 
www.artinfo.pl/profile, tel. kontaktowy: (058) 
622 33 11, 0 696 023 935. Wystawa została 
dofinansowana przez Gminę Gdynia.

***
Galeria Debiut przy Zespole Szkół Pla-

stycznych zaprasza na wystawę malarstwa 
Aleksandry Jadczuk, absolwentki ASP w 
Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
ASP w Gdańsku. Obecnie, autorka pracuje 
jako asystent w Pracowni Podstaw Rysunku 
i Malarstwa na Wydziale Malarstwa w ma-
cierzystej uczelni. Swoje prace wystawiała 
zarówno w kraju jak i zagranicą.Wystawa 
czynna będzie do 29.11.2009 w godzinach 
pracy szkoły. ul. Orłowska 8.

***
20 listopada (piątek) o godz. 17.00 w 

Galerii Ratusz w Urzędzie Miasta Gdyni 
(al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, I piętro) 
rozpocznie się  wernisaż otwierający wysta-
wę fotografii nagrodzonych i wyróżnionych 
w konkursie na najlepsze zdjęcie z XIII 
Festiwalu Szekspirowskiego oraz prace 
uczestników warsztatów fotograficznych, 
towarzyszących XIII Festiwalowi Szek-
spirowskiemu. Wystawa będzie prezento-
wana do 18 grudnia br., od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 8.00 do 16.00. �

Wystawy

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza 
20 .11 pt godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
21 .11 sb godz .15 .00  NAGRODA LITERACKA GDYNI 
21 .11 sb  godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM  .
22 . .11 nd godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
25 .11 śr godz . 19 .00  DZIEŃ ŚWIRA 
26 .11 cz godz . 19 .00 DZIEŃ ŚWIRA 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
20 .11pt godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU
20 .11 pt godz . 19 .30  TAJEMNICZY MR LOVE
21 .11 sb godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU
21 .11 sb godz .19 .30 TAJEMNICZY MR LOVE
22 .11 nd godz . 16 .00  MICHAŁ BAJOR - piosenki Marka Grechuty i 
Jonasza Kofty
22 .11 nd godz . 17 .00 TAJEMNICZY MR LOVE
22 .11 nd godz .1930 MICHAŁ BAJOR - piosenki Marka Grechuty i 
Jonasza Kofty
23 .11 pon godz . 17 .00 SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, Gość Teatru Muzycznego
23 .11 pon godz . 20 .00 SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, Gość Teatru Muzycznego
25 .11 śr godz . 9 .30 FOCZKA AKROBATKA
25 .11 śr godz . 11 .30 FOCZKA AKROBATKA
25 .11 śr godz . 19 .00 MY FAIR LADY
26 .11 czw godz . 9 .30 FOCZKA AKROBATKA
26 .11 czw godz . 11 .30 FOCZKA AKROBATKA
26 .11 czw godz . 19 .00 MY FAIR LADY

Teatr Gościnny zaprasza na: Stend up 
comedy „To nie jest kraj dla wielkich ludzi 
Czyli ilu ludzi mieści się w jednym Polaku?” 
w wykonaniu Rafała Rutkowskiego 23.11 
(poniedziałek) o godz. 19.00 do Teatru Miej-
skiego im. W. Gombrowicza, ul. Bema 26. 
One-man show jest zbiorem przezabawnych 
skeczy, w których pojawiają się najróżniejsze 
postaci - ksiądz udzielający ślubu byłej uko-

chanej, żołnierz gej, blondynka u ginekolo-
ga... Wszystko w wykonaniu jednego aktora, 
wywołuje na widowni salwy śmiechu...

Tekst i reżyseria: Michał Walczak, Aktor: 
Rafał Rutkowski. Bilety: miejsca I - 45 zł, 
miejsca II - 35 zł. Do nabycia: Kasa Teatru 
Miejskiego, ul. Bema 26 Gdynia tel. (058) 
660 59 46, 660 59 22. Informacje: www.
teatrgoscinny.pl tel. (058) 664 69 60. �

21 listopada o godz. 20.00 w Klubie Char-
lie wystąpi DUO: Leszek Dranicki - wokal, 
Artur Jurek - piano.

Leszek Dranicki - wirtuoz gitary, mistrz 
nastroju. Specjalizuje się w gitarze jazzowej 
solo, niezbyt popularnej, ze względu na 
stopień trudności, formie jazzowej muzyki 
kameralnej. Jego gra kojarzy się z pulsującą 
swingiem solową grą jednego z największych 
światowych gitarzystów - Joe Passa.

Artur Jurek - pianista, hammondzista, 
aranżer, absolwent Wydziału Jazzu Aka-

demii Muzycznej w Katowicach. Laureat 
Festiwalu Jazz Juniors wspólnie z zespołem 
„Unit Seven”. Wstęp wolny. 

***
21 listopada o godz. 18.00 w Sali Con-

certino, ul. Popiela 24 w Orłowie rozpocznie 
się koncert pt. „Księga pieśni polskich ”. 
Wystąpią wokaliści Dariusz Wójcik, Ja-
cek Szymański oraz skrzypaczka Natalia 
Walewska i pianista Rafał Lewandowski. 
W programie m.in. Moniuszko, Chopin, 
Karłowicz, Wieniawski.  Wstęp wolny.  �

W Teatrze Gościnnym popis jednego aktora

Koncerty

Akwarium Gdyńskie Morskiego Insty-
tutu Rybackiego w Gdyni zaprasza na 
prezentację nowego okazu ośmiornicy 
olbrzymiej, która została przywieziona 
z północnego Pacyfiku z okolic Kanady. 

 Nowy nabytek, by się nie nudzić, otrzyma 
zabawki. Z czasem będą przygotowywane 
dla niego różne zadania, np. przejście przez 

labirynt w celu zdobycia pokarmu czy otwarcie 
słoika z ulubionym przysmakiem – krabem. 

Karolina jest samicą, której rozpiętość ra-
mion sięga ok. 1 metra, a waga to ok. 2 kg. Jej 
ulubionym daniem są właśnie kraby, ale głów-
nie karmiona jest mrożonymi krewetkami. 

Ośmiornica to sprytny drapieżnik. Jej 
akwarium jest dobrze zabezpieczone, 

ponieważ dzięki swej budowie, potrafi 
przecisnąć się przez najmniejszą szczelinę. 

Temperatura wody, w której będzie 
przebywać to 11º C. Ośmiornica to zwierzę 
zimnowodne i do tego dość wrażliwe. Przede 
wszystkim nie wolno robić jej zdjęć z lampą 
błyskową. Oczy to ważny i czuły organ u 
ośmiornic. �

Ośmiornica Karolina w Akwarium Gdyńskim

Repertuar teatralny


